ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ
ШАМАЦ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ШАМАЦ
ЗА ПЕРИОД ОД 1.1. 2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ
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На основу чланova 54, 56, и 60. Закона о библиотечкој дјелатности (Службени гласник
Републике Српске“ број 44/16), члана 23. Статута Народне библиотеке Шамац, Управни
одбор Народне библиотеке Шамац, на сједници одржаној___________2017. године на
приједлог директора Библиотеке, усваја

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ШАМАЦ
од 1. јануара до 31. децембра 2016. године

Извјештај се односи на период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године.

У протеклој, 2016. години услови рада, у односу на претходну 2015. годину, нису
се значајно промијенили. Библиотека још увек не испуњава стандарде и нормативе
прописане за библиотечку дјелатност у погледу простора, квантитета и квалитета фонда
библиотечке грађе и броја стручних библиотечких радника.
Упркос томе, Библиотека је у протеклој години успјела да својим корисницима
пружи квалитетне услуге и да својим радом унаприједи основну дјелатност ове установе.
Библиотека је остала без 40% књижног фонда током поплава из 2014. године.
Уништене су књиге из историје, историје умјетности, географије, социологије,
филозофије, економије, религије, природних и примијењених наука, историје
књижевности, књижевне критике, белетристике, дјечија књига и реферална збирка.
Уништена је Збирка старе и ријетке књиге од 86 издвојених библиотечких јединица и све
инвентарне књиге.
Ревизију књижног фонда Библиотека је почела да ради 17. 12. 2014. године, а
завршила 22. 9. 2015. године. Библиотека је прије поплаве имала 22.752 књиге. Дакле,
почетно стање ревизије је 22.752, а стање по ревизији (нађено на лицу мјеста) 13.064
књиге. У поплави је страдало 9.688 књига, а посљедице исте су још увијек присутне.
Књиговодствена вриједност књига прије поплаве је била 247.126,00 КМ, а вриједност
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укупног мањка је 105.074,24 КМ. Током 2016. године Библиотека је успјела да повећа број
књига у књижном фонду путем куповине и поклона. Књижни фонд у 2016. години броји
19 247 књига. Значајан број књига Библиотека је добила на поклон из Лознице од
библиотеке Вуковог завичаја, и тај број износи 450, а укупна новчана вриједност
процјењује се на 1,350 конвертибилних марака.

УСЛОВИ РАДА
Народна библиотека Шамац основана је одлуком Скупштине општине Шамац од
10.10.1994. године. Дјелује као самостална установа јавне службе на подручју општине
Шамац, гдје живи око 20.000 становника. Библиотека је првобитно била смјештена у
Спомен дому „Митар Трифуновић Учо“. Због лоших услова за рад, насталих због ратних
дејстава, Библиотека је пресељена у зграду Добровољног ватрогасног друштва, а
септембра 2008. године у нове просторије у улици Краља Александра I Карађорђевића.
Зграду у којој је смјештена Библиотека, двадесетих година прошлог вијека, Српском
културном и просвјетном друштву „Просвјета“, чије је сједиште било у Сарајеву, као
легат, завјештали су трговац Симо Дакић и супруга му Јелена.
Када је у питању простор за обављање библиотечке дјелатности, Библиотека не
испуњава услове; наиме, површина Библиотеке је 108,63 м2, смјештена је у четири
просторије од којих су три предвиђене за обављање библиотечких послова. У
катастрофалним поплавама, које су задесиле општину Шамац 16. маја 2014. године,
објекат је јако оштећен. Простор је саниран захваљујући донацији привредника Горана
Пејичића. У централној просторији у којој је смјештен библиотечки фонд обављају се и
послови обраде и циркулације књижног фонда, а двије мање просторије су још увек
влажне и ван употребе. Дакле, двије просторије су у потпуности неупотребљиве, влага је
и даље присутна у свим просторијама, те су раднице Библиотеке смјештене у један мањи
простор, гдје се врши и обрада књижног фонда, циркулација истог, пријем читалаца,
пријем службених странки, итд.
КАДРОВИ
Библиотека не испуњава минимум услова прописаних чланом 11. став 2.
Правилника о стандардима и нормативима у библиотечко-информационој дјелатности
(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/16) према коме Библиотека треба да има
најмање пет стручних радника од којих најмање два са високом стручном спремом. У
Библиотеци су запослена укупно три радника. Стручне библиотечке послове, поред
директора, обављају два радника са средњом стручном спремом.
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НАБАВКА, ОБРАДА И СМЈЕШТАЈ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
Правилником о условима за оснивање и почетак рада библиотека прописано је да
библиотека која библиотечку дјелатност обавља као самостална установа мора имати
најмање 20.000 инвентарисаних и стручно обрађених књига и других јединица
библиотечке грађе. Прије поплаве Библиотека је испуњавала наведени услов и
располагала са 22.752 књиге. У 2016. години Библиотека броји 19 247 књига (табела1).
Током 2016. године у програму „Публико 2004“ укупно је обрађено 5 536
монографских публикација, од чега је купљено 237, поклоњено 5 272 примјерка, а број
обавезних набављених примјерака износи 27 (табела бр. 4).
Библиотека располаже са књигама инвентара монографских публикација у
електронском облику, које су креиране примјеном програма за аутоматизацију
библиотечког пословања „Публико 2004“. Одштампане и увезане инвентарне књиге су
уништене у поплави. Том приликом уништена је и књига инвентара серијских
публикација у коју је била уписана 171 јединица библиотечке грађе. У току је штампање
инвентарних књига монографских публикација. Библиотека располаже и са електронским
каталогом монографских публикација израђеним примјеном наведеног програма.
Настављена је и обрада монографских публикација које припадају Завичајној
збирци у програму „Публико 2004“, тако да се у тој бази тренутно налазе 243 јединице
библиотечке грађе (табела бр. 1).
У програму „Публико 2004“ биле су обрађене и 92 јединице библиотечке грађе
које припадају Збирци старе и ријетке књиге, која је нажалост у цјелости уништена у
поплави. Библиотека је успјела да добије неколико примјерака за Збирку старе и ријетке
књиге, и обрада истих је у току. Књиге које су припадале библиотеци Петра пл.
Филиповића никада се неће моћи надокнадити, али ће Библиотека покушати набавити
оригинална издања која су чинила остатке те личне библиотеке.
Приликом обраде библиотечких јединица које припадају посебним фондовима, као
што је Завичајна збирка и Збирка старе и ријетке књиге, у подручју напомена о
конкретном примјерку наведене су све специфичности сваког примјерка, а нарочито
секундарна обиљежја која га чине ријетким као што су екслибрис, печати, аутографи,
дедикације и маргиналије. На основу ових сачуваних података о Збирци старе и ријетке
књиге у бази „Публико 2004“ Библиотека ће сачинити листу дезидерата и покушати
реконструисати Збирку дупликатима.

КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
Корисници наших услуга имају на располагању библиотечку грађу у одјељењу за
читаоце до 14 година и на одјељењу за одрасле читаоце. На поменутим одјељењима
информативно позајмне службе евидентирана су 1432 корисника, а упис је обновило 294.
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На одјељењу за читаоце до 14 година евидентирано је 469 корисника, а упис је у
току протекле године обновило 103. Издато је 1125 библиотечких јединица. За ефикаснији
смештај, лакши приступ и кориштење библиотечке грађе потребно је проширење
смјештајних капацитета и набавка нових полица.
На одјељењу за одрасле читаоце евидентирана су 963 читаоца, док је 189 обновило
упис. Издато је 2818 књига. Највећи број корисника библиотечких услуга на овом
одјељењу су ученици средњих школа и студенти, али и грађани разних занимања и
различите животне доби.
Укупно су на оба одјелења позајмне службе издате 3943 монографске публикације
(табеле 5 и 7), што значи да је сваки читалац у просјеку за годину дана прочитао 12
књига. Од завршетка ревизије до уградње нове верзије „Публико 2004“ књиге које су се
издавале нису регистроване у програму. Приликом организованих посјета ученика
Библиотеци радници су своје госте упознали са начином рада ове установе, са
библиотечком грађом коју посједује, као и о том какве врсте услуга корисници могу
добити у Народној библиотеци Шамац.
Народна библиотека Шамац је прикупила податке и о условима рада и стању у
библиотекама у основним и у средњој школи у општини Шамац.
Библиотека средњошколског центра „Никола Тесла“ има фонд од 2 850
монографских публикација, 442 ученика и 35 наставника. Радник у библиотеци ради пуно
радно вријеме, има ВСС са положеним стручним испитом.
Основна школа Шамац има библиотеку са 8 650 монографских публикација.
Каталошка обрада је у току. Школа има 425 ученика и 48 наставника. Број радника у
библиотеци је 2, један радник је са ВШС и положеним стручним испитом, док други
радник има ВСС и води се као приправник.
ОШ Обудовац има библиотеку са 9 338 монографских публикација и 408 серијских
публикација. Броји 254 ученика и 31 наставника. Раде тренутно два радника на 33,3% и
67% радног времена, без положеног стручног испита.
ОШ у Црквини има библиотеку са 4 510 монографских публикација које су
инвентарисане. У школи раде 33 наставника, а ученика је 211. У библиотеци раде 2
радника на пола радног времена, један радник је са ВШС, без положеног стручног испита,
а други радник је са ВСС, такође без положеног стручног испита.
Библиотека ОШ у Слатини броји 6500 монографских публикација. Школа има 139
ученика и 37 запослених. Радник је са ВСС и са положеним стручним испитом.
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Што се материјалних трошкова тиче, Библиотека исте добија од СО Шамац, а
плате запослених исплаћује Министарство (Република).

Шамац,
Број:

ВД директор
Драгица Боројевић
/17
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